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Remissvar om förslag till ändring av direktiv 2001/18/EG vad
gäller miljöriskbedömningar av GMO.
Kemikalieinspektionen har tagit del av EU-kommissionens förslag till ändring av
direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön och vill lämna följande kommentarer.
Det är oklart vad syftet med beaktandesats 8 i ändringsdirektivet är, och vad
konsekvenserna av den blir. Vi ser ingen direkt koppling till bestämmelserna i
ändringsdirektivet och innebörden av beaktandesatsen behöver därför förtydligas.
Som Kemikalieinspektionen förstår innebörden av beaktandesats 8 är avsikten att
användningen av växtskyddsmedel, som innehåller en herbicid som ska användas i en
herbicidtolerant gröda, ska miljöriskbedömmas under EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009. En sådan miljöriskbedömning kan då komma att
innefatta indirekta effekter på till exempel biologisk mångfald.

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-21

Prövningen av växtskyddsmedel enligt förordning (EU) nr 1107/2009 innehåller en
skyldighet för medlemsländerna att se till att användningen av växtskyddsmedel inte
har några långsiktiga efterverkningar på icke-målarters förekomst och mångfald.
Detta framgår av förordning (EU) nr 546/2011 om enhetliga principer för
utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen ser
svårigheter med att omhänderta indirekta risker förknippade med användning av
växtskyddsmedel i herbicidresistenta grödor inom denna prövning.
Förordning 1107/2009 ställer upp krav som ska uppnås för att ett enskilt växtskyddsmedel ska få släppas ut på marknaden. Bestämmelserna har inte den räckvidd som
behövs för att till exempel kunna bedöma och reglera en ökad risk på grund av en
ökad användning av andra växtskyddsmedel som en följd av odling av en herbicidtolerant gröda. Ett exempel på indirekta effekter är att glyfosatmedel måste ersättas
med andra medel för nedvissning, eller för bekämpning av ogräs som blivit
glyfosatresistenta, i grödor som är glyfosatresistenta. Sådana förändringar kan leda till
en totalt sett högre miljörisk. Kemikalieinspektionen menar att detta är en viktig
aspekt som för närvarande utelämnas i riskbedömningen, men ser inte att en flytt av
ansvaret för denna bedömning till förordning 1107/2009 löser detta, om det är syftet
med beaktandesatsen.
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I detta ärende har tillförordnad generaldirektör Agneta Westerberg beslutat. Peter
Bergkvist har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Elsa
Rosén deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Agneta Westerberg
Peter Bergkvist
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